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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

¿7-

Úřad městské části města Brna

Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno/

30

-2-

tva Horáková

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:

Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
podle § 77 odst. 1 písm. c) a podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích
a
o
změnách
(dále jen „zákon o silničním provozu“),

některých

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Městského ředitelství policie Brno, Dopravního
inspektorátu Brno - město, pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst. 2
písm. b) zákona o silničním provozu), pod č.j.: KRPB-154111-1/ČJ-2021-0602DI, ze dne 27.08.2021,
na základě žádosti žadatele:
SIGNEX, spol. s r.o., se sídlem Holzova 138, 627 00 Brno, IČ: 499 71 344

stanovuje přechodnou úpravu provozu
na pozemní komunikaci - místní komunikaci ul. Hochmanova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,
která je nedílnou součástí tohoto stanovení,

z důvodu stavebního záboru před objektem Hochmanova 1 (modernizace domu).

Předpokládaný termín realizace je v období 20.09.2021 - 25.11.2021. Skutečný termín bude upřesněn
v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, resp. uzavírce
pozemní komunikace.
Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle §19a odst. 4 zákona

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo
omezení.

Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona
č. 361/2000 Sb. na dobu max. 1 rok od vydání stanovení.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

1. Užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 398/2009 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb.
a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66.
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2. Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních
zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci.
3. OD MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR nařídit žadateli, aby

z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistil doplnění, příp. změnu
přechodného dopravního značení.

Odůvodnění
Na základě žádosti právnické osoby, MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, se sídlem Maříkova
1899/1, 621 00 Brno, IČ: 463 47 542, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou

Signex, spol. s r.o., se sídlem Holzova 138, 627 00 Brno, IČ: 499 71 344, o stanovení přechodné úpravy
provozu podané dne 30.08.2021, vydal OD MMB stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedené

pozemní komunikaci dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy
postupem dle části šesté § 171 a násl. správního řádu v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

Důvodem stanovení přechodné úpravy provozuje stavební zábor před objektem Hochmanova 1 (modernizace
domu).

Poučení
Podle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu, příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné
povahy a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek.

Proti opatření obecné povahy, podle § 173, odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi žadatelem o místní
úpravu provozu a právnickou osobou zajišťující realizaci dopravního značení.

Ing. Zdeněk Lang
vedoucí referátu

„otisk úředního razítka“

Odboru dopravy MMB

Příloha a nedílná součást stanovení: 1x situace dopravního značení

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích musí být
vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Brna, Úřadu městské části,
Brno-Líšeň a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

OBDRŽÍ:

- Signex, spol. s r.o., se sídlem Holzova 138, 627 00 Brno, IČ: 499 71 344
- Úřad městské části Brno-Líšeň (se žádostí o vyvěšení na úřední desku po dobu nejméně 15 dnů, vč. příloh)
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Odsouhlaseno dne:

Hochmanova

Č.j.: KRPB -

/ ČJ-2021-0600DI

Dle §24/2d
§25/6c-e
§77/3

zák.č. 13/1997 Sb.
zák.č. 13/1997 Sb.
zák. č. 361/2000 Sb.

Platnost souhlasu je 1 rok ode dne vystavení.

č.j.: MMB

/2021 -

B28 osadit 7 dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 66 a těch. listů pro osazování
přenosného DZ. přechodného VDZ dle TP 133,66
:——-------------------------

VYPRACOVAL : Ing. Dvořák Marek

KONTROLOVAL : Ing. Končelík Jiří

místo akce/název : Částečná uzavírka

BRNO. ul. Hochmanova 1
Zařízení stavby
obsah schématu:

.

.iíh.

Tel.: 545 226 021-4, mistr: tel: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel: 602 571 312

email: signex@signex.cz

číslo objednávky / datum :

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Navržené trvalé DZ:

kontakt:
SIGNEX, spol. s r.D„ Holzova.138.627 00 Brno

.
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Č.O.CR2122
25.8.2021
číslo schématu:
1
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